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SKAITMENINĖS TELEVIZIJOS
NAUDOJIMO PATARIMAI

Vaizdo įvesties pasirinkimas distancinio
valdymo pulteliu



KODĖL TAIP NUTINKA?

Suprantame, kad pasikeitimai gali kelti ir klausimų, pavyzdžiui – ką daryti, jei televizorius staiga 
nustoja rodyti vaizdą, tad paruošėme Jums keletą patarimų.

Jei įjungus televizorių ir priedėlį televizoriaus ekrane matote užrašą „Nėra TV signalo“, „Nėra 
kanalų“ (galimi variantai ir kitomis kalbomis, kai televizorius neturi lietuviško meniu) arba tiesiog 
matote juodą ekraną, reikėtų patikrinti kelis žingsnius, kuriuos aprašėme punkte KĄ DARYTI?

Jei gavote šį informacinį bukletą, vadinasi tapote modernios „Cgates“ skaitmeninės televizijos 
naudotoju ir nuo šiol galėsite mėgautis aukštos raiškos kanalais, geresne vaizdo bei garso kokybe 
ir kitomis naudingomis funkcijomis.

Įprastai įjungus televizorių ir priedėlį savo televizoriaus ekrane pradedate matyti nustatyto 
televizijos kanalo transliuojamą vaizdą ir garsą.

Galimos kelios priežastys:

Vaizdo įvesties mygtuko paspaudimas – t. y. televizoriaus pultelyje buvo paspaustas mygtukas, 
kuris grąžina televizorių į TV įvestį – pavyzdžiui paspaudus mygtukus su skaičiais televizoriaus 
pultelyje. Tokiu atveju televizorius persijungia į paprastą TV režimą ir nebenaudoja TV signalo iš 
priedėlio.

Dažniausiai taip nutinka todėl, kad televizorius „nebemato“ prijungto TV priedėlio ir vaizdas 
kabeliu iš priedėlio nėra perduodamas į televizorių. Gali būti, kad vaizdo šaltinis (toliau įvestis) 
„nusimušė“ į TV ar kitą vaizdo įvestį.

Trumpalaikis elektros dingimas – trumpam buvo dingusi elektra arba televizoriaus maitinimo 
laidas buvo trumpam ištrauktas iš elektros lizdo.

Labai svarbu, kad TV priedėlis būtų įjungtas. Įjungto priedėlio indikacija:

KĄ DARYTI?

ENTELBOX – priedėlio priekyje užgęsta
raudona indikatoriaus lemputė, o ekrane

rodomas kanalo numeris.

AMIKO – priedėlio priekyje
dega žalia indikatoriaus lemputė.

INTEK (Sumani TV) – priedėlio priekyje užgęsta
raudona indikatoriaus lemputė, o ekrane
rodomas kanalo numeris, o ne laikrodis

HOMECAST (Sumani TV) –
priedėlio priekyje dega

mėlyna indikatoriaus lemputė.



JEIGU NEMATOTE JOKIO VAIZDO

Jei televizija nepradeda veikti, patikrinkite, ar teisingai atlikote ankstesniuose etapuose 
aprašytus žingsnius. Jeigu viską padarėte teisingai, bet televizija vis tiek neveikia, kreipkitės 
„Cgates“ klientų aptarnavimo telefonu (8 5) 215 0000, dirbame kiekvieną dieną nuo 7 iki 22 val.

KAIP PERJUNGTI TELEVIZORIAUS VAIZDO ĮVESTĮ
NAUDOJANTIS SUMANIOS TV PULTELIU

Jei savo televizorių ir Sumanios TV priedėlį valdote vienu pulteliu, tai su 
tuo pačiu Sumanios TV priedėlio pulteliu galite perjungti ir vaizdo įvestį 
savo televizoriuje. Tai padaryti labai paprasta:

3.  Pasirinkę tiesiog palaukite kol įvesčių sąrašas pradings.  Jei vaizdo 
įvesčių pasirinkimo meniu nepradingsta savaime, su televizoriaus 
pulteliu paspauskite mygtuką OK.

 Jei su pasirinkta vaizdo įvestimi televizijos nematote – pamėginkite 
pasirinkti kitą įvestį, pvz. HDMI2 ir pan.

1. S umanios TV pultelyje spauskite mygtuką, esantį po skaičiumi 9.

2.  Pasirodžius įvesčių sąrašui spauskite tą patį mygtuką tiek kartų, kol 
televizoriaus ekrane pasirinksite tinkamą įvestį, pvz. HDMI1.

1.  Savo televizoriaus pultelyje suraskite įvesčių mygtuką, kuris iškviečia į ekraną įvesčių meniu. 
Daugumoje atvejų jį rasite pultelio viršutinėje dalyje, pažymėtą žodžiu INPUT, SOURCE arba 
tiesiog ikonėle. Dažniausiai pasitaikantys įvesčių mygtukai televizorių pulteliuose:

2.  Iš atsidariusio meniu televizoriaus 
ekrane, televizoriaus pulteliu, navigacinių 
mygtukų su rodyklėmis pagalba, 
pasirinkite įvestį, kuria priedėlis prijungtas 
prie televizoriaus ir pasirinkimą 
patvirtinkite spausdami mygtuką OK.

SVARBU. Įvestį, kuria priedėlis prijungtas 
prie televizoriaus, galite rasti pažymėtą 
šios instrukcijos nugarėlėje. Jei nugarėlėje 
niekas nepažymėta – rinkitės įvestį vieną 
po kitos, kartodami aukščiau surašytus 
veiksmus tol, kol surasite tinkamą ir 
televizorius pradės rodyti.



Daugiau informacijos tel. (8 5) 215 0000
ir internete cgates.lt/pagalba

JŪSŲ NAUDOJAMOS ĮRANGOS DUOMENYS

Vaizdo įvesties pavadinimas
televizoriaus meniu:

Priedėlio modelis ir įjungto
priedėlio indikatoriaus spalva:

Mygtukas jūsų televizoriaus
pultelyje, kuris atsakingas už

vaizdo įvesties keitimą:


